
OPERAT SZACUNKOWY 

Wycena prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka gruntu nr 2946, 

2790, 2791, 2926, 2934/2, 2934/3, 2970, 2745, 2958, 2762/2 i 2935/2 położona w miejscowości 

Łąka, obręb nr 0002 Łąka, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski ziemski, województwo 

podkarpackie.  

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00180889/6. 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej   

w związku z postępowaniem upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie 

Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 

Oszacowana wartość nieruchomości:  

197.011,00 PLN  
słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy jedenaście 

Sporządził: 

Rzeszów, dnia 20.09.2021 r. 
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1. Przedmiot i zakres wyceny. 
Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

gruntu nr 2946, 2790, 2791, 2926, 2934/2, 2934/3, 2970, 2745, 2958, 2762/2 i 2935/2 położona 

w miejscowości Łąka, obręb nr 0002 Łąka, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski ziemski, 

województwo podkarpackie.  

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00180889/6. 

Zakres wyceny dotyczy określenia wartości rynkowej prawa własności ww. nieruchomości 

gruntowej. 

2. Cel wyceny. 
Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej   

w związku z postępowaniem upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie 

Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych.  

3. Podstawy formalne i materialne wyceny. 

3.1. Podstawa formalna. 
Podstawą opracowania operatu szacunkowego jest zlecenie Syndyka prowadzącego postę-

powanie upadłościowe w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział  

V Gospodarczy Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 

3.2. Podstawy prawne. 
Podstawę prawną stanowi: 

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. - tekst jednolity 

Dz.U.2020 r. z dnia 12 listopada 2020 poz. 1990. 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. W sprawie wyceny nieru-

chomości i sporządzania operatu szacunkowego – Dz.U.2021 poz. 555 z dnia 26 marca 

2021 r. - tekst jednolity. 

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegóło-

wego sposobu przeprowadzania opisu i oszacowania nieruchomości (Dz. U. 2016 z dnia 

17.08.2016 r. poz. 1263). 

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny - Dz.U.2019 z dnia 19.06.2019 r. poz 

1145 - tekst jednolity. 

5. Ustawa prawo upadłościowe z dnia 28.02.2003 r. - Dz.U.2019 poz. 498 z dnia 

15.03.2019r. - tekst jednolity. 

3.3. Podstawy metodologiczne. 
1. Wycena nieruchomości, zasady i procedury – R. Cymerman, A. Hopfer – PFSRM, War-

szawa 2006 

2. Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości – pod redakcją S. Źróbek – Edu-

catera, Olsztyn 2005, 

3. Ile jest warta nieruchomość. - E. Mączyńska, M. Prystupa, K. Rygiel: Poltext, Warszawa 

2004 r. 
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4. Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna       

i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną - J. Dąbek, M. Nowakowska, P. Za-

mroch - Wydawnictwo Replika 2015. 

5. Literatura fachowa w zakresie metodologii wyceny. 

4. Źródła danych merytorycznych (materiały źródłowe). 
1. Księga wieczysta nr RZ1Z/00180889/6, 

2. Wypisy z rejestru gruntów. 

3. Kopia mapy ewidencyjnej. 

4. Informacje uzyskane z Urzędu Gminy Trzebownisko dotyczące zagospodarowania prze-

strzennego. 

5. Wizja lokalna na nieruchomości dnia 12.08.2021, w trakcie których dokonano oględzin 

nieruchomości. 

6. Informacje z właściwego terytorialnie starostwa powiatowego na temat cen transakcyj-

nych kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych na terenie powia-

tu. 

7. Dane własne dotyczące zrealizowanych transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości na 

rynku lokalnym i regionalnym dla wycenianej nieruchomości. 

5. Daty istotne dla czynności rzeczoznawcy majątkowego. 
Data sporządzenia wyceny      20.09.2021 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny   20.09.2021 

Data, na którą uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny 12.08.2021 

Data dokonania oględzin nieruchomości     12.08.2021 

6. Opis i określenie stanu przedmiotu wyceny. 

6.1. Stan prawny. 
Stan prawny przedmiotowych nieruchomości ustalono na podstawie księgi wieczystej prowa-

dzonej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - VII Wydziale Ksiąg Wieczystych. 

Księga wieczysta nr RZ1Z/00180889/6 – typ księgi: nieruchomość gruntowa. 
Dział I-O - oznaczenie nieruchomości:  
położenie - PODKARPACKIE, RZESZOWSKI, TRZEBOWNISKO, ŁĄKA. 

nr działki 2946, obręb 0002 ŁĄKA, 

sposób korzystania: Ł - ŁĄKI TRWAŁE, obszar: 0,0600 ha, 

nr działki 2790, obręb 0002 ŁĄKA, 

sposób korzystania: R - GRUNTY ORNE, obszar: 0,4000 ha, 

nr działki 2791, obręb 0002 ŁĄKA, 

sposób korzystania: R - GRUNTY ORNE, obszar: 0,4200 ha, 

nr działki 2926, obręb 0002 ŁĄKA, 

sposób korzystania: R - GRUNTY ORNE, obszar: 0,2000 ha, 

nr działki 2934/2, obręb 0002 ŁĄKA, 

sposób korzystania: R - GRUNTY ORNE, obszar: 0,0500 ha, 

nr działki 2934/3, obręb 0002 ŁĄKA, 
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sposób korzystania: R - GRUNTY ORNE, obszar: 0,4600 ha, 

nr działki 2970, obręb 0002 ŁĄKA, 

sposób korzystania: R - GRUNTY ORNE, obszar: 0,1300 ha, 

nr działki 2745, obręb 0002 ŁĄKA, 

sposób korzystania: R - GRUNTY ORNE, obszar: 0,2500 ha, 

nr działki 2958, obręb 0002 ŁĄKA, 

sposób korzystania: R - GRUNTY ORNE, obszar: 0,6900 ha, 

nr działki 2762/2, obręb 0002 ŁĄKA, 

sposób korzystania: DR - DROGI, 

nr działki 2935/2, obręb 0002 ŁĄKA, 

sposób korzystania: R - GRUNTY ORNE, obszar: 0,0084 ha, 

Obszar całej nieruchomości: 2,6692 ha. 

Dział I-SP - spis praw związanych z własnością: brak wpisów. 
Dział II - właściciel 
Andrzej Jan Bajor w całości. 

Dział III - ciężary i ograniczenia: 
Inny wpis: WSZCZĘCIE EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI DŁUŻNIKA ANDRZEJ BAJOR W 

SPRAWIE KM 5469/17 NA WNIOSEK WIERZYCIELA POWIATU RZESZOWSKIEGO - STARO-

STA RZESZOWSKI -NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO: NAKAZ ZAPŁATY W PO-

STĘPOWANIU UPOMINAWCZYM SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE Z DNIA 

19-05-2017, SYGNATURA AKT I NC 994/17. W PODRUBRYCE 3.4.4. UJAWNIONO PRZYŁĄ-

CZENIE DO WSZCZĘTEJ EGZEKUCJI KOLEJNEGO WIERZYCIELA SCITEEX SP. Z O.O. W 

WARSZAWIE - NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO SĄDU REJONOWEGO W 

RZESZOWIE Z DNIA 16.10.2017 ROKU SYGN. V GNC 3684/17. W PODRUBRYCE 3.4.4. 

UJAWNIONO PRZYŁĄCZENIE DO WSZCZĘTEJ EGZEKUCJI KOLEJNEGO WIERZYCIELA 

ADAMIETZ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W STRZELCACH OPOLSKICH - NA PODSTAWIE TYTUŁU 

WYKONAWCZEGO NAKAZU ZAPŁATY W POST. NAKAZOWYM SĄDU OKRĘGOWEGO W 

OPOLU Z DNIA 06.12.2017 ROKU SYGN.AKT VI GNC 289/17. W PODRUBRYCE 3.4.4. 

UJAWNIONO PRZYŁĄCZENIE DO WSZCZĘTEJ EGZEKUCJI KOLEJNEGO WIERZYCIELA 

SUFIGS SP. Z O.O. W TARNOWIE - NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO: POSTA-

NOWIENIA SĄDU REJONOWEGO W TARNOWIE Z DNIA 30-11-2017 ROKU SYGN.AKT V 

GNC 2288/17 ZAOPATRZONEGO W KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI Z DNIA 12.01.2018 

ROKU. DODANO KOLEJNY TYTUŁ WYKONAWCZY: NAKAZ ZAPŁATY W POST. NAKAZO-

WYM SĄDU REJONOWEGO W TARNOWIE Z DNIA 05-09-2017, SYGNATURA AKT V GNC 

2288/17 ZAOPATRZONY W KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI Z DNIA 25.10.2017R., NA POD-

STAWIE KTÓREGO PROWADZONA JEST EGZEKUCJA POD SYGN. AKT KM 2612/18 Z 

WNIOSKU WIERZYCIELA SUFIGS SP. Z O.O. , 33-100 TARNÓW, UL. CZYSTA 5. W POLU 3.4.6 

UJAWNIONO PRZYŁĄCZENIE DO WSZCZĘTEJ EGZEKUCJI KOLEJNEGO WIERZYCIELA 

WYDAWNICTWO "UNITEX" SPÓŁKA Z O.O. W BYDGOSZCZY - NA PODSTAWIE TYTUŁU 

WYKONAWCZEGO: NAKAZU ZAPŁATY W POST. UPOMINAWCZYM SĄDU REJONOWEGO 

W BYDGOSZCZY Z DNIA 27.11.2017 ROKU SYGN.AKT VIIII GNC 6942/17 ZAOPATRZONE-

GO W KLAUZULĘ WYKONALNOŚCI Z DNIA 24.01.2018R. , NA SKUTEK ZAWIADOMIENIA 
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KOMORNIKA SADOWEGO SYGN.AKT. KM 2613/18. Na rzecz POWIAT RZESZOWSKI - STA-

ROSTA RZESZOWSKI, SCITEEX SP. Z O.O. WARSZAWA, ADAMIETZ SP. Z O.O. STRZELCE 

OPOLSKIE, SUFIGS SP. Z O.O. TARNÓW, WYDAWNICTWO "UNITEX" SPÓŁKA Z OGRANI-

CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BYDGOSZCZ. 

Dział IV - hipoteki: 
Hipoteka przymusowa: 477.815,70 PLN - ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU ZA-

LEGŁOŚCI W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) ZA MIESIĄC MAJ 2017 R. Na rzecz 

SKARB PAŃSTWA - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO. 

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: 
Jednostka ewidencyjna: Trzebownisko, obręb 0002 Łąka, 

działka nr 2946 – powierzchnia 0,0600 ha: ŁIII łąki trwałe, 

działka nr 2790 – powierzchnia 0,4000 ha: RIIIa grunty orne 0,2800 ha, ŁIII łąki trwałe 0,1200 

ha, 

działka nr 2791 – powierzchnia 0,4200 ha: RIIIa grunty orne 0,2400 ha, ŁIII łąki trwałe 0,1500 

ha, Lzr-PsIV grunty zadrzewione i zakrzewione 0,0300 ha, 

działka nr 2926 – powierzchnia 0,2000 ha: RIIIa grunty orne 0,1000 ha, RII grunty orne 0,1000 

ha, 

działka nr 2934/2 – powierzchnia 0,0500 ha: RIIIa grunty orne, 

działka nr 2934/3 – powierzchnia 0,4600 ha: RII grunty orne 0,2300 ha, RIIIa grunty orne 0,1900 

ha, Lzr-RII grunty zadrzewione i zakrzewione 0,0400 ha, 

działka nr 2935/2 – powierzchnia 0,0084 ha: RIIIa grunty orne, 

działka nr 2970 – powierzchnia 0,1300 ha: RIIIa grunty orne, 

działka nr 2745 – powierzchnia 0,2500 ha: RIIIa grunty orne 0,2300 ha, ŁV łąki trwałe 0,0200 ha 

działka nr 2958 – powierzchnia 0,6900 ha: RIIIa grunty orne 0,2900 ha, RII grunty orne 0,2200 

ha, ŁIII łąki trwałe 0,1800 ha, 

działka nr 2762/2 – powierzchnia 0,0008 ha: dr drogi. 

Razem powierzchnia działek: 2,6692 ha. 

6.2. Stan otoczenia nieruchomości. 
Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie miejscowości Łąka, w ramach gminy Trze-

bownisko.  

Gmina położona jest w centralnej części województwa podkarpackiego. Od południa grani-

czy z miastem Rzeszów. Pod względem geograficznym Gmina położona jest   w południowej 

części Kotliny Sandomierskiej. Zajmuje powierzchnię 9 029 ha i liczy 20 546 mieszkańców. 

Przez gminę przepływa rzeka Wisłok wraz z dopływami. W południowo-wschodniej części za-

chowało się koryto starego Wisłoka z licznymi meandrami. Gmina składa się z 10 sołectw: Ja-

sionka, Łąka, Łukawiec, Nowa Wieś, Stobierna, Tajęcina, Terliczka, Trzebownisko, Wólka Pod-

leśna i Zaczernie. Wieś Łukawiec usytuowana w części północno wschodniej gminy. 

Obszar, na którym znajduje się niniejsza nieruchomość jest terenem płaskim - zlokalizowanym 

w południowym obszarze miejscowości Łąka. Na terenach bezpośrednio przylegających do 

nieruchomości znajdują się obszary typowo rolnicze o różnym stanie zagospodarowania.      

W dalszym sąsiedztwie znajdują się tereny z luźną zabudową mieszkaniową jednorodzinną,  
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zagrodową i wielofunkcyjną. Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość 

charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną, dojazd do terenu odbywa się od dro-

gi krajowej nr 19 publicznymi drogami lokalnymi utwardzonymi. Poszczególne działki o róż-

nym dojeździe opisanym w dalszej części opracowania. Autostrada A-4 przebiega od ok 1,3 

km do 2,6 km na północ od przedmiotowej nieruchomości. 

6.3. Stan nieruchomości – działki gruntu. 
Działka gruntu nr 2745 nie jest zabudowana o przeznaczeniu rolniczym. Powierzchnia ww. 

działki wynosi 2.500,00 m2 (obręb ewidencyjny nr 0002 Łąka). Kształt regularny zwarty w kształ-

cie zbliżonym w swoim obrysie do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 14 m i długości 

ok. 180 m. Działka usytuowana w terenach rolniczych o różnym stanie zagospodarowania. 

Działka na dzień wizji lokalnej uprawiana rolniczo łącznie z działkami sąsiednimi. 

Dane na temat działki: 

• uzbrojenie sieciowe działki: brak, 

• dojazd do działki – brak, dojazd możliwy za pośrednictwem działek sąsiednich, 

• warunki terenowe bardzo dobre, teren płaski, 

• warunki lokalizacyjne peryferyjne, 

• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości - peryferyjne. 

Działka gruntu nr 2946 nie jest zabudowana o przeznaczeniu rolniczym. Powierzchnia ww. 

działki wynosi 600,00 m2 (obręb ewidencyjny nr 0002 Łąka). Kształt regularny zwarty w kształcie 

zbliżonym w swoim obrysie do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 6 m i długości ok. 

100 m. Działka usytuowana w terenach rolniczych o różnym stanie zagospodarowania. Działka 

porośnięta drzewami i krzewami oraz niekoszoną trawą.  

Dane na temat działki: 

• uzbrojenie sieciowe działki: brak, 

• dojazd do działki - droga polna, nieutwardzona przylegająca do działki od strony pół-

nocnej, 

• warunki terenowe bardzo dobre, teren płaski, 

• warunki lokalizacyjne peryferyjne, 

• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości - peryferyjne. 

Działka gruntu nr 2762/2 nie jest zabudowana o przeznaczeniu rolniczym stanowiącym teren 

na poszerzenie sąsiadującej drogi. Powierzchnia ww. działki wynosi 8,00 m2 (obręb ewidencyj-

ny nr 0002 Łąka). Kształt regularny zwarty w kształcie niewielkiego trójkąta Działka usytuowana 

w terenach rolniczych o różnym stanie zagospodarowania. Działka porośnięta niekoszoną 

trawą.  

Dane na temat działki: 

• uzbrojenie sieciowe działki: brak, przed działkę przebiega sieć gazowa g63, 

• dojazd do działki - droga polna, nieutwardzona przylegająca do działki od strony pół-

nocnej, 

• warunki terenowe bardzo dobre, teren płaski, 

• warunki lokalizacyjne peryferyjne, 
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• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości - peryferyjne. 

Działka gruntu nr 2790 nie jest zabudowana o przeznaczeniu rolniczym. Powierzchnia ww. 

działki wynosi 4.000,00 m2 (obręb ewidencyjny nr 0002 Łąka). Kształt regularny zwarty w kształ-

cie zbliżonym w swoim obrysie do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 6 m i długości 

ok. 620 m. Działka usytuowana w terenach rolniczych o różnym stanie zagospodarowania. 

Działka odłogowana porośnięta niekoszoną trawą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami. 

Dane na temat działki: 

• uzbrojenie sieciowe działki: brak, przez działkę przebiega zbiorczy gazociąg gwA200, 

• dojazd do działki – brak, dojazd możliwy za pośrednictwem działek sąsiednich, 

• warunki terenowe bardzo dobre, teren płaski, 

• warunki lokalizacyjne peryferyjne, 

• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości - peryferyjne. 

Działka gruntu nr 2791 nie jest zabudowana o przeznaczeniu rolniczym. Powierzchnia ww. 

działki wynosi 4.200,00 m2 (obręb ewidencyjny nr 0002 Łąka). Kształt regularny zwarty w kształ-

cie zbliżonym w swoim obrysie do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 7 m i długości 

ok. 620 m. Działka usytuowana w terenach rolniczych o różnym stanie zagospodarowania.  

Działka porośnięta niekoszoną trawa - odłogowana, południowo-wschodnim krańcem granicy 

przylega do starorzecza rzeki Wisłok. 

Dane na temat działki: 

• uzbrojenie sieciowe działki: brak, przez działkę przebiega zbiorczy gazociąg gwA200, 

• dojazd do działki – brak, dojazd możliwy za pośrednictwem działek sąsiednich, 

• warunki terenowe bardzo dobre, teren płaski, 

• warunki lokalizacyjne peryferyjne, 

• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości - peryferyjne. 

Działka gruntu nr 2926 nie jest zabudowana o przeznaczeniu rolniczym. Powierzchnia ww. 

działki wynosi 2.000,00 m2 (obręb ewidencyjny nr 0002 Łąka). Kształt regularny zwarty w kształ-

cie zbliżonym w swoim obrysie do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 13 m i długości 

ok. 150 m. Działka usytuowana w terenach rolniczych o różnym stanie zagospodarowania. 

Działka odłogowana porośnięta niekoszoną trawą. 

Dane na temat działki: 

• uzbrojenie sieciowe działki: brak, przez działkę przebiega zbiorczy gazociąg gwA200 

(w południowej części działki), 

• dojazd do działki – brak, dojazd możliwy za pośrednictwem działek sąsiednich, 

• warunki terenowe bardzo dobre, teren płaski, 

• warunki lokalizacyjne peryferyjne, 

• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości - peryferyjne. 
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Działka gruntu nr 2934/3 nie jest zabudowana o przeznaczeniu rolniczym. Powierzchnia ww. 

działki wynosi 4.600,00 m2 (obręb ewidencyjny nr 0002 Łąka). Kształt regularny zwarty w kształ-

cie zbliżonym w swoim obrysie do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 13 m i długości 

ok. 380 m. Działka usytuowana w terenach rolniczych o różnym stanie zagospodarowania. 

Działka porośnięta niekoszoną trawa oraz pojedynczymi drzewami i krzewami - odłogowana, 

południową granicą przylega do starorzecza rzeki Wisłok. 

Dane na temat działki: 

• uzbrojenie sieciowe działki: brak, przez działkę przebiega zbiorczy gazociąg gwA200, 

• dojazd do działki – droga polna nieutwardzona, dojazd za pośrednictwem działki nr 

2935/2 i 2934/2 przylegająca do działki od strony północnej do działki 2935/2, 

• warunki terenowe bardzo dobre, teren płaski, 

• warunki lokalizacyjne peryferyjne, 

• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości - peryferyjne. 

Działka gruntu nr 2934/2 nie jest zabudowana o przeznaczeniu rolniczym. Powierzchnia ww. 

działki wynosi 500,00 m2 (obręb ewidencyjny nr 0002 Łąka). Kształt regularny zwarty w kształcie 

zbliżonym w swoim obrysie do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 3 m i długości ok. 

140 m. Działka usytuowana w terenach rolniczych o różnym stanie zagospodarowania. Działka 

porośnięta niekoszoną trawa. 

Dane na temat działki: 

• uzbrojenie sieciowe działki: brak, 

• dojazd do działki – droga polna nieutwardzona, dojazd za pośrednictwem działki nr 

2935/2 przylegająca do niniejszej działki od strony północnej, 

• warunki terenowe bardzo dobre, teren płaski, 

• warunki lokalizacyjne peryferyjne, 

• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości - peryferyjne. 

Działka gruntu nr 2935/2 nie jest zabudowana o przeznaczeniu rolniczym. Powierzchnia ww. 

działki wynosi 84,00 m2 (obręb ewidencyjny nr 0002 Łąka). Kształt regularny zwarty w kształcie 

zbliżonym w swoim obrysie do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 3 m i długości ok. 25 

m. Działka usytuowana w terenach rolniczych o różnym stanie zagospodarowania. Działka po-

rośnięta niekoszoną trawa. 

Dane na temat działki: 

• uzbrojenie sieciowe działki: brak, 

• dojazd do działki – droga polna nieutwardzona przylegająca do niniejszej działki od 

strony północnej, 

• warunki terenowe bardzo dobre, teren płaski, 

• warunki lokalizacyjne peryferyjne, 

• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości - peryferyjne. 
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Działka gruntu nr 2958 nie jest zabudowana o przeznaczeniu rolniczym. Powierzchnia ww. 

działki wynosi 6.900,00 m2 (obręb ewidencyjny nr 0002 Łąka). Kształt regularny zwarty w kształ-

cie zbliżonym w swoim obrysie do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 15 m i długości 

ok. 490 m. Działka usytuowana w terenach rolniczych o różnym stanie zagospodarowania. 

Działka porośnięta niekoszoną trawa - odłogowana, południową granicą przylega do staro-

rzecza rzeki Wisłok.  

Dane na temat działki: 

• uzbrojenie sieciowe działki: brak, przez działkę przebiega zbiorczy gazociąg gwA200, 

• dojazd do działki - droga polna, nieutwardzona przylegająca do działki od strony pół-

nocnej, 

• warunki terenowe bardzo dobre, teren płaski, 

• warunki lokalizacyjne peryferyjne, 

• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości - peryferyjne. 

Działka gruntu nr 2970 nie jest zabudowana o przeznaczeniu rolniczym. Powierzchnia ww. 

działki wynosi 2.500,00 m2 (obręb ewidencyjny nr 0002 Łąka). Kształt regularny zwarty w kształ-

cie zbliżonym w swoim obrysie do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 13 m i długości 

ok. 105 m. Działka usytuowana w terenach rolniczych o różnym stanie zagospodarowania. 

Działka porośnięta drzewami i krzewami oraz niekoszoną trawą. 

Dane na temat działki: 

• uzbrojenie sieciowe działki: brak, 

• dojazd do działki – brak, dojazd możliwy za pośrednictwem działek sąsiednich, 

• warunki terenowe bardzo dobre, teren płaski, 

• warunki lokalizacyjne peryferyjne, 

• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości - peryferyjne. 

7. Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 
Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczenie nieruchomości 

ustala się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypad-

ku braku planu przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-

wania terenu. 

Na dzień dzisiejszy obszar, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty ustaleniami 

UCHWAŁY Nr XII/119/99 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie 

uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Trzebownisko z późniejszymi zmianami. 

Zgodnie z ww. ustaleniami przedmiotowa nieruchomość gruntowa (wszystkie działki wcho-

dzące w skład przedmiotowej nieruchomości) położona jest w strefie oznaczonej symbolem 

Ro - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej z zabudowy. 
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8. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości. 
Na potrzeby niniejszej wyceny dokonano badania poziomu cen rynkowych uzyskiwanych na 

lokalnym rynku w transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowany-

ch o przeznaczeniu rolniczym.  

Rodzaj rynku: nieruchomości gruntowe niezabudowane o przeznaczeniu rolniczym, 

Obszar rynku: gmina Trzebownisko, 

Okres badań cen: analizą objęto w ceny występujące w okresie od stycznia 2020 do dnia 

wyceny.  

Pod uwagę wzięto transakcje dotyczące nieruchomości o podobnych powierzchniach, walo-

rach lokalizacyjnych i przeznaczeniu rolniczym. Badanie rynku nieruchomości dokonano na 

podstawie aktów notarialnych oraz w oparciu o informacje uzyskane od pośredników w obro-

cie nieruchomościami. Na rynku lokalnym gminy Trzebownisko stwierdziłem wystarczającą 

liczbę transakcji nieruchomościami spełniającymi kryterium podobieństwa. 

Przyjąłem do analizy rynek nieruchomości w ramach nieruchomości o podobnych cechach     

z obszaru porównywalnego pod względem ukształtowania terenu, oddalenia od głównych 

miast podkarpacia (głównie Rzeszowa). W lokalizacjach porównywalnych dla nieruchomości 

wycenianej znajdują się domy zarówno starsze o podobnych cechach do nieruchomości wy-

cenianej, przekłada się to na wystarczającą ilość transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości 

gruntowych tego typu, pozwalającą na obiektywne oszacowanie wartości.  

W przypadku nieruchomości rolnych stwierdza się malejącą ilość transakcji nieruchomościami 

gruntowymi typowo rolniczymi. Rolnicy nie są zbytnio zainteresowani powiększaniem swoich 

gospodarstw. Bardziej rentowne są gospodarstwa rolne o znacznych powierzchniach, gdyż 

czas tzw. drobnych rzemieślników w tej dziedzinie odchodzi już do historii. Ekonomia skali 

oraz inne uwarunkowania sprawiają, iż tylko większe gospodarstwa mogą być rentowne, a co 

za tym i idzie dochodowe, ale nawet taki stan rzeczy to sprawa głównie dopłat unijnych, które 

poprawiają sytuację naszych gospodarstw rolnych.  

Dodatkowo, dotychczas przez ostatnie lata ze względu na uwarunkowania prawne, obrót 

ziemią rolną w Polsce był znacznie utrudniony co miało przełożenie na niewielką ilość trans-

akcji. Dochodziło do dużego zróżnicowania cen dla nieruchomości do 0,3 ha i powyżej tej 

wartości. Zmiany w przepisach prawnych zmieniły te ograniczenia (aktualnie po zmianach w 

polskim prawie granica powierzchni została podniesiona do 1 ha) dlatego też należy się spo-

dziewać, że ilość zawieranych transakcji gruntami typowo rolnymi wzrośnie. 

W efekcie przeprowadzonej analizy rynku lokalnego wybrano nieruchomości spełniające kry-

terium podobieństwa do wycenianej, będące przedmiotem sprzedaży. Dane o tych nieru-

chomościach (zawarte w tabeli 1) posłużyły do oszacowania wartości rynkowej przedmiotowej 

nieruchomości. 

9. Wskazanie rodzaju określanej wartości. 
Mając na uwadze cel wyceny określam wartość rynkową nieruchomości. 

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, 

położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia   
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w urządzenia infrastruktury technicznej, stan zagospodarowania oraz aktualnie kształtujące się 

ceny w obrocie nieruchomościami. 

Wartość rynkowa – definicję wartości rynkowej przyjęto zgodnie z ustawą o gospodarce nie-

ruchomościami art. 151 pkt.1. 

„Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzy-

skać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy 

kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z roze-

znaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.” 

10. Wybór podejścia i metody wyceny. 
Po uwzględnieniu celu i zakresu wyceny, stanu prawnego nieruchomości oraz zbioru dostęp-

nych informacji rynkowych o cenach transakcyjnych dla podobnych nieruchomości gruntowy-

ch, właściwym będzie zastosowanie podejścia porównawczego, metoda korygowania ceny 

średniej.  

Podejście porównawcze polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że war-

tość jej jest porównywalna z cenami, jakie uzyskano za podobne nieruchomości, które były 

przedmiotem obrotu rynkowego, skorygowanymi ze względu na cechy je różniące i ustalo-

nymi z uwzględnieniem ich zmian na skutek upływu czasu. Zgodnie z § 4 ust.1 Rozporządze-

nia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, 

„Przy zastosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych 

nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech 

tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen.” Jednocześnie zgodnie z ust.2 ww. 

Rozporządzenia oraz mając na uwadze specyfikę wycenianej nieruchomości do jej wyceny 

zastosowano metodę korygowania ceny średniej. 

Natomiast zgodnie z § 4 ust.4 Rozporządzenia: „Przy metodzie korygowania ceny średniej do 

porównań przyjmuje się z rynku właściwego ze względu na położenie wycenianej nierucho-

mości co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu 

rynkowego, i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy 

tych nieruchomości. 

Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej 

ceny nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnicę    

w poszczególnych cechach tych nieruchomości.” 

Określenie wartości dokonano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności: 

Art. 150.2 Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmio-

tem obrotu. 

Art. 152.1 Sposób określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wycen, są 

uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości. 

2. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, docho-

dowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich. 

3. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość ryn-

kową nieruchomości. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podej-
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ścia porównawczego lub dochodowego, wartość rynkową nieruchomości określa się w po-

dejściu mieszanym. Przy zastosowaniu podejścia kosztowego określa się wartość odtworze-

niową nieruchomości. 

Art. 154.1 Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości 

dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i poło-

żenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia 

infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach, docho-

dach i cechach nieruchomości podobnych. 

Art. 156. 1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości  

w formie operatu szacunkowego. 

Opis procedury szacowania.  
Zastosowanie metody korygowania ceny średniej wymaga zastosowania następującej proce-

dury szacowania nieruchomości: 

1) Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych o znanych cenach transakcyjnych i ce-

chach, stanowiącego podstawę wyceny, 

2) Aktualizacja cen na datę wyceny, 

3) Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen na 

rynku nieruchomości, 

4) Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych, 

5) Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych, 

6) Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen w odniesieniu 

do przyjętej skali cech rynkowych, 

7) Obliczenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru cen transakcyjnych, stanowiącego podstawę 

wyceny, oraz ustalenie ceny minimalnej (Cmin) i ceny maksymalnej (Cmax), 

8) Podanie charakterystyki nieruchomości o cenie minimalnej (Cmin) i nieruchomości        

o cenie maksymalnej (Cmax), z wyeksponowaniem ich ocen w odniesieniu do przyjętej 

skali cech rynkowych, 

9) Obliczenie dolnej granicy [Cmin/Cśr] i górnej granicy [Cmax/Cśr] sumy współczynników 

korygujących oraz obliczenie zakresu współczynników korygujących dla poszczególny-

ch cech rynkowych, 

10) Określenie wielkości współczynników korygujących, wynikających z ocen wycenianej 

nieruchomości z uwzględnieniem określonych granic i położenia ceny średniej            

w przedziale [Cmin,Cmax].  

11) Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości według formuły: 

 gdzie: 

ui –wielkość i – tego współczynnika korygującego,  

n – liczba współczynników korygujących, 
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12) określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości jednost-

kowej i liczby jednostek porównawczych (w niniejszym operacie m2 powierzchni wycenia-

nego gruntu). 

11. Dane z rynku nieruchomości. 
Tabela 1 – nieruchomości gruntowe niezabudowane rolne. 

12. Określenie wpływu czasu na zmianę cen. 
W przyjętym do analizy okresie czasu nie stwierdzono wpływy czasu na zmianę cen. Głównymi 

czynnikami decydującymi o cenie były lokalizacja, dostępność komunikacyjna, możliwości in-

westycyjne. Analizując ceny w badanym okresie można przyjąć, że średnie ceny transakcyjne 

były stabilne. Aby można było dokonać określenia czy mamy do czynienia z trendem czaso-

wym potrzebne są co najmniej trzy pary transakcji nieruchomościami podobnymi o jednako-

wych cechach różniących się jedynie ceną i datą transakcji. W wyniku przeprowadzonej anali-

zy nie udało się znaleźć wystarczającej ilości par takich transakcji. Ponadto w metodyce wyce-

ny jest mowa, że jeżeli w analizowanym okresie mamy wyniki różne co do znaków, należy 

uznać, że upływ czasu nie wpływa na cenę transakcyjną. W związku z powyższym nie można 

było jednoznacznie określić trendu czasowego w oparciu o dostępne dane o cenach i cecha-

ch nieruchomości i do obliczeń przyjęto ceny transakcyjne zawarte w aktach notarialnych. 

13. Obliczenie wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej. 
Zasady branżowe rzeczoznawców majątkowych dopuszczają dwa sposoby określania wag 

cech rynkowych: matematyczny i z obserwacji rynku. Sposób matematyczny zakłada znalezie-

nie szeregu nieruchomości różniących się tylko jedną cechą, pozostałe cechy równe zasada 

ceteris paribus, co pozwolą na wyliczenie jej wpływu na wartość. Jednakże badany rynek nie-

ruchomości jest rynkiem zróżnicowanym i założenie, że do obliczeń przyjęto nieruchomości 

różniące się tylko jedną cechą, bywa błędne. 

Drugi sposób polega na analizie preferencji nabywców, obserwacji zachowań rynku, wywia-

dów z deweloperami i analizie statystyk sprzedaży nieruchomości pochodzących z lokalnych 

Lp Ulica Rep. A.
Data trans-

akcji
Po-

wierzch-
nia

Cena transakcyj-
na

Cena 1 m2

1 Jasionka 7187/2020 03.11.2020 1 300 5 250,00 4,03

2 Łukawiec 452/2020 17.01.2020 2 800 15 000,00 5,35

3 Łukawiec 163/2021 14.01.2021 9 800 53 900,00 5,50

4 Łukawiec 3085/2020 21.10.2020 2 700 15 000,00 5,55

5 Łąka 108/2020 28.01.2020 2 987 20 000,00 6,69

6 Nowa Wieś 1371/2020 14.08.2020 1 877 13 000,00 6,92

7 Jasionka 4189/2020 10.12.2020 4 800 40 000,00 8,33

8 Jasionka 4064/2020 27.11.2020 2 393 18 800,00 7,85

9 Wólka Podleśna 539/2021 20.01.2021 3 800 38 000,00 10,00

10 Zaczernie 49/2020 03.02.2020 2 958 30 000,00 10,14

11 Jasionka 3761/2020 03.11.2020 2 350 26 000,00 11,06

12 Łukawiec 267/2021 26.01.2021 5 800 70 000,00 12,06

Cena śr. 7,79
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biur pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Informacje te oraz analiza preferencji nabywców 

nieruchomości gruntowych pozwoliła wyłonić następujące cechy cenotwórcze:  

• położenie-lokalizacja,  

• dostęp do drogi,  

• prowadzenie gospodarki rolnej,  

• bonitacja gleby. 

Ustalenie zakresu zmienności cen. 
cena minimalna – Cmin = 4,03 PLN/m2 

cena maksymalna – Cmax = 12,06 PLN/m2 

Określenie wag poszczególnych cech rynkowych dla nieruchomości gruntowych. 

L.p.
Cechy do porównania

Wyszczególnienie Ocena Opis

1 2 3 5

1 Położenie - lokalizacja bardzo dobra

centralne w układzie przestrzennym miejscowości o wysokiej 
urbanizacji, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, terenów re-
kreacji i wypoczynku, infrastruktura sprzyjająca zarówno miesz-
kańcom jak i prowadzeniu działalności rolniczej 

dobra
oddalone od centrum miejscowości w terenie o większej odle-
głości od komunikacji, sąsiedztwo zabudowy mieszanej, utrud-
nienia w prowadzeniu działalności rolniczej 

peryferyjna
położenie na obrzeżach miejscowości oraz dużej odległości od 
komunikacji, znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności 
rolniczej (np. sąsiedztwo lasów, terenów zalewowych itp.)

2 Dostęp do drogi bardzo dobry
dostęp do publicznej drogi gminnej lub innej o nawierzchni 
utwardzonej warstwą bitumiczną

dobry dostęp do publicznej drogi nieutwardzonej, polnej

brak
brak dostępu do drogi lub brak uregulowanego dostępu do 
drogi 

3
Prowadzenie gospo-

darki rolnej 
tak działka uprawiana rolniczo

ograniczone
utrudniony teren (np zbocze górskie) dla prowadzenia gospo-
darki rolnej, działka stanowiąca łąkę lub pastwisko 

brak
brak prowadzenia gospodarki rolnej - działka odłogowana, 
zaniedbana 

4 Bonitacja gleby bardzo dobra klasa RI i RII

dobra klasa RIIIa RIIIb RIVa RIVb

słaba
klasy pozostałe w tym łąki i pastwiska oraz grunty zadrzewione i 
zakrzewione niezależnie od klasy 

L.p. Rodzaj cechy Waga w % Zakres kwotowy

1 Położenie - lokalizacja W1 30,00%

2 Dostęp do drogi W2 30,00%

3 Prowadzenie gospodarki rolnej W3 20,00%

4 Bonitacja gleby W4 20,00%

100,00%
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Określenie ceny średniej: 
Cśr = (4,03 + … + 12,06) / 12 = 7,79 PLN/m2 

Określenie zakresu sumy współczynników korygujących: 
Granica dolna    Gd = Cmin / Cśr = 4,03 / 7,79 = 0,517 

Granica górna    Gg =Cmax / Cśr = 12,06 / 7,79 = 1,548 

Charakterystyka nieruchomości przyjętych do porównań dla nieruchomości gruntowych. 
Opis nieruchomości o cenie minimalnej i maksymalnej dla nieruchomości gruntowych o prze-

znaczeniu rolniczym w zestawieniu z cechami działki nr 2745 obręb 0002 Łąka: 

Cechy rynkowe nieruchomości przyjętych do porównań. 
Wyceniana nieruchomość w ocenie przyjętych do porównania cech nieruchomości przedsta-

wia się następująco: 

Tabela określająca sumę współczynników korygujących. 

L.p. Parametry oceny Charakterystyka nieruchomości Nieruchomość wy-
ceniana

C min C max

1 Powierzchnia działki 1 300 5 800 2 500

2 Ukształtowanie terenu teren płaski teren płaski teren płaski

3 Otoczenie tereny zadrzewione
tereny mieszane 

mieszkaniowo rol-
nicze

tereny rolnicze

4
Odległość do infrastruktury i tere-
nów mieszkaniowo-zagrodowych

peryferyjna dobra peryferyjna

5 Dojazd brak dobry brak

6 Lokalizacja szczegółowa Jasionka Łukawiec Łąka

7 Sąsiedztwo niekorzystne bardzo korzystne korzystne

8 Uzyskana cena w PLN za 1 m2 4,03 12,06 X

9 Data transakcji 03.11.2020 26.01.2021 X

L.p. Wyszczególnione cechy do porównań Charakterystyka porównywalnych nieruchomości

C min C max nieruchomość wy-
ceniana

1 Położenie - lokalizacja niekorzystne bardzo korzystne korzystne

2 Dostęp do drogi brak bardzo dobry brak

3 Prowadzenie gospodarki rolnej brak tak tak

4 Bonitacja gleby słaba dobra słaba

L.p. Cechy rynkowe Udział ce-
chy w %

Zakres współczynników 
korygujących

Wartości 
współczyn-

ników ui

1 2 3 4 5

1 Położenie - lokalizacja 30,00% 0,155 0,464 0,310
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Obliczenia wartości 1 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej dokonano wg poniższego 

wzoru: 

Cśr = 7,79 PLN/m2 

W1m2 = 7,79 PLN/m2 x 0,878 = 6,84 PLN/m2 

Wartość rynkowa działki rolnej niezabudowanej - działki gruntu nr 2745 obręb 0002 Łąka: 

WN dz. 2745 = 6,84 PLN/m² x 2.500,00 m² = 17.100,00 PLN 

Po zaokrągleniu: 

WN dz. 2745 = 17.100,00 PLN  
Słownie złotych: siedemnaście tysięcy sto 

Opis nieruchomości o cenie minimalnej i maksymalnej dla nieruchomości gruntowych o prze-

znaczeniu rolniczym w zestawieniu z cechami działki nr 2946 i 2762/2 obręb 0002 Łąka: 

2 Dostęp do drogi 30,00% 0,155 0,464 0,155

3 Prowadzenie gospodarki rolnej 20,00% 0,103 0,310 0,310

4 Bonitacja gleby 20,00% 0,103 0,310 0,103

Suma 100,00% 0,517 1,548 0,878

L.p. Parametry oceny Charakterystyka nieruchomości Nieruchomość wy-
ceniana

C min C max

1 Powierzchnia działki 1 300 5 800 600 i 8

2 Ukształtowanie terenu teren płaski teren płaski teren płaski

3 Otoczenie tereny zadrzewione
tereny mieszane 

mieszkaniowo rol-
nicze

tereny rolnicze

4
Odległość do infrastruktury i tere-
nów mieszkaniowo-zagrodowych

peryferyjna dobra peryferyjna

5 Dojazd brak dobry dobry

6 Lokalizacja szczegółowa Jasionka Łukawiec Łąka

7 Sąsiedztwo niekorzystne bardzo korzystne korzystne

8 Uzyskana cena w PLN za 1 m2 4,03 12,06 X

9 Data transakcji 03.11.2020 26.01.2021 X
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Cechy rynkowe nieruchomości przyjętych do porównań. 
Wyceniana nieruchomość w ocenie przyjętych do porównania cech nieruchomości przedsta-

wia się następująco: 

Tabela określająca sumę współczynników korygujących. 

Obliczenia wartości 1 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej dokonano wg poniższego 

wzoru: 

Cśr = 7,79 PLN/m2 

W1m2 = 7,79 PLN/m2 x 0,827 = 6,44 PLN/m2 

Wartość rynkowa działki rolnej niezabudowanej - działki gruntu nr 2946 obręb 0002 Łąka: 

WN dz. 2946 = 6,44 PLN/m² x 600,00 m² = 3.864,00 PLN 

Po zaokrągleniu: 

WN dz. 2946 = 3.864,00 PLN  
Słownie złotych: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery 

Wartość rynkowa działki rolnej niezabudowanej - działki gruntu nr 2762/2 obręb 0002 Łąka: 

WN dz. 2762/2 = 6,44 PLN/m² x 8,00 m² = 51,52 PLN 

Po zaokrągleniu: 

WN dz. 2762/2 = 52,00 PLN  
Słownie złotych: pięćdziesiąt dwa 

L.p. Wyszczególnione cechy do porównań Charakterystyka porównywalnych nieruchomości

C min C max nieruchomość wy-
ceniana

1 Położenie - lokalizacja niekorzystne bardzo korzystne korzystne

2 Dostęp do drogi brak bardzo dobry dobry

3 Prowadzenie gospodarki rolnej brak tak brak

4 Bonitacja gleby słaba dobra słaba

L.p. Cechy rynkowe Udział ce-
chy w %

Zakres współczynników 
korygujących

Wartości 
współczyn-

ników ui

1 2 3 4 5

1 Położenie - lokalizacja 30,00% 0,155 0,464 0,310

2 Dostęp do drogi 30,00% 0,155 0,464 0,310

3 Prowadzenie gospodarki rolnej 20,00% 0,103 0,310 0,103

4 Bonitacja gleby 20,00% 0,103 0,310 0,103

Suma 100,00% 0,517 1,548 0,827
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Opis nieruchomości o cenie minimalnej i maksymalnej dla nieruchomości gruntowych o prze-

znaczeniu rolniczym w zestawieniu z cechami działki nr 2790, 2791, 2926 i 2970 obręb 0002 

Łąka: 

Cechy rynkowe nieruchomości przyjętych do porównań. 
Wyceniana nieruchomość w ocenie przyjętych do porównania cech nieruchomości przedsta-

wia się następująco: 

Tabela określająca sumę współczynników korygujących. 

L.p. Parametry oceny Charakterystyka nieruchomości Nieruchomość wyce-
niana

C min C max

1 Powierzchnia działki 1 300 5 800 4000, 4200, 2000, 1300

2 Ukształtowanie terenu teren płaski teren płaski teren płaski

3 Otoczenie tereny zadrzewione
tereny mieszane 

mieszkaniowo rol-
nicze

tereny rolnicze

4
Odległość do infrastruktury i 
terenów mieszkaniowo-zagro-
dowych

peryferyjna dobra peryferyjna

5 Dojazd brak dobry brak

6 Lokalizacja szczegółowa Jasionka Łukawiec Łąka

7 Sąsiedztwo niekorzystne bardzo korzystne korzystne

8 Uzyskana cena w PLN za 1 m2 4,03 12,06 X

9 Data transakcji 03.11.2020 26.01.2021 X

L.p. Wyszczególnione cechy do porównań Charakterystyka porównywalnych nieruchomości

C min C max nieruchomość wy-
ceniana

1 Położenie - lokalizacja niekorzystne bardzo korzystne korzystne

2 Dostęp do drogi brak bardzo dobry brak

3 Prowadzenie gospodarki rolnej brak tak brak

4 Bonitacja gleby słaba dobra dobra

L.p. Cechy rynkowe Udział ce-
chy w %

Zakres współczynników 
korygujących

Wartości 
współczyn-

ników ui

1 2 3 4 5

1 Położenie - lokalizacja 30,00% 0,155 0,464 0,310

2 Dostęp do drogi 30,00% 0,155 0,464 0,155

3 Prowadzenie gospodarki rolnej 20,00% 0,103 0,310 0,103

4 Bonitacja gleby 20,00% 0,103 0,310 0,310

Suma 100,00% 0,517 1,548 0,878
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Obliczenia wartości 1 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej dokonano wg poniższego 

wzoru: 

Cśr = 7,79 PLN/m2 

W1m2 = 7,79 PLN/m2 x 0,878 = 6,84 PLN/m2 

Wartość rynkowa działki rolnej niezabudowanej - działki gruntu nr 2790 obręb 0002 Łąka: 

WN dz. 2790 = 6,84 PLN/m² x 4.000,00 m² = 27.360,00 PLN 

Po zaokrągleniu: 

WN dz. 2790 = 27.360,00 PLN  
Słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy tysięcy trzysta sześćdziesiąt 

Wartość rynkowa działki rolnej niezabudowanej - działki gruntu nr 2791 obręb 0002 Łąka: 

WN dz. 2791 = 6,84 PLN/m² x 4.200,00 m² = 28.728,00 PLN 

Po zaokrągleniu: 

WN dz. 2791 = 28.728,00 PLN  
Słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem 

Wartość rynkowa działki rolnej niezabudowanej - działki gruntu nr 2926 obręb 0002 Łąka: 

WN dz. 2926 = 6,84 PLN/m² x 2.000,00 m² = 13.680,00 PLN 

Po zaokrągleniu: 

WN dz. 2926 = 13.680,00 PLN  
Słownie złotych: trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt 

Wartość rynkowa działki rolnej niezabudowanej - działki gruntu nr 2970 obręb 0002 Łąka: 

WN dz. 2970 = 6,84 PLN/m² x 1.300,00 m² = 8.892,00 PLN 

Po zaokrągleniu: 

WN dz. 2970 = 8.892,00 PLN  
Słownie złotych: osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa 
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Opis nieruchomości o cenie minimalnej i maksymalnej dla nieruchomości gruntowych o prze-

znaczeniu rolniczym w zestawieniu z cechami działki nr 2934/2, 2934/3, 2935/2 i 2958 obręb 

0002 Łąka: 

Cechy rynkowe nieruchomości przyjętych do porównań. 
Wyceniana nieruchomość w ocenie przyjętych do porównania cech nieruchomości przedsta-

wia się następująco: 

Tabela określająca sumę współczynników korygujących. 

L.p. Parametry oceny Charakterystyka nieruchomości Nieruchomość wyce-
niana

C min C max

1 Powierzchnia działki 1 300 5 800 500, 4600, 84, 6900

2 Ukształtowanie terenu teren płaski teren płaski teren płaski

3 Otoczenie tereny zadrzewione
tereny mieszane 

mieszkaniowo rol-
nicze

tereny rolnicze

4
Odległość do infrastruktury i tere-
nów mieszkaniowo-zagrodowych

peryferyjna dobra peryferyjna

5 Dojazd brak dobry dobry

6 Lokalizacja szczegółowa Jasionka Łukawiec Łąka

7 Sąsiedztwo niekorzystne bardzo korzystne korzystne

8 Uzyskana cena w PLN za 1 m2 4,03 12,06 X

9 Data transakcji 03.11.2020 26.01.2021 X

L.p. Wyszczególnione cechy do porównań Charakterystyka porównywalnych nieruchomości

C min C max nieruchomość wy-
ceniana

1 Położenie - lokalizacja niekorzystne bardzo korzystne korzystne

2 Dostęp do drogi brak bardzo dobry dobry

3 Prowadzenie gospodarki rolnej brak tak brak

4 Bonitacja gleby słaba dobra dobra

L.p. Cechy rynkowe Udział ce-
chy w %

Zakres współczynników 
korygujących

Wartości 
współczyn-

ników ui

1 2 3 4 5

1 Położenie - lokalizacja 30,00% 0,155 0,464 0,310

2 Dostęp do drogi 30,00% 0,155 0,464 0,310

3 Prowadzenie gospodarki rolnej 20,00% 0,103 0,310 0,103

4 Bonitacja gleby 20,00% 0,103 0,310 0,310

Suma 100,00% 0,517 1,548 1,033
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Obliczenia wartości 1 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej dokonano wg poniższego 

wzoru: 

Cśr = 7,79 PLN/m2 

W1m2 = 7,79 PLN/m2 x 1,033 = 8,04 PLN/m2 

Wartość rynkowa działki rolnej niezabudowanej - działki gruntu nr 2934/2 obręb 0002 Łąka: 

WN dz. 2934/2 = 8,04 PLN/m² x 500,00 m² = 4.020,00 PLN 

Po zaokrągleniu: 

WN dz. 2934/2 = 4.020,00 PLN  
Słownie złotych: cztery tysiące dwadzieścia 

Wartość rynkowa działki rolnej niezabudowanej - działki gruntu nr 2934/3 obręb 0002 Łąka: 

WN dz. 2934/3 = 8,04 PLN/m² x 4.600,00 m² = 36.984,00 PLN 

Po zaokrągleniu: 

WN dz. 2934/3 = 36.984,00 PLN  
Słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery 

Wartość rynkowa działki rolnej niezabudowanej - działki gruntu nr 2935/2 obręb 0002 Łąka: 

WN dz. 2935/2 = 8,04 PLN/m² x 84,00 m² = 675,36 PLN 

Po zaokrągleniu: 

WN dz. 2935/2 = 675,00 PLN  
Słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt pięć 

Wartość rynkowa działki rolnej niezabudowanej - działki gruntu nr 2958 obręb 0002 Łąka: 

WN dz. 2958 = 8,04 PLN/m² x 6.900,00 m² = 55.476,00 PLN 

Po zaokrągleniu: 

WN dz. 2958 = 55.476,00 PLN  
Słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 

Wartość nieruchomości gruntowej łącznie: 

WN = 17.100,00 + 3.864,00 + 52,00 + 27.360,00 + 28.728,00 + 13.680,00 + 8.892,00 + 
4.020,00 + 36.984,00 + 675,00 + 55.476,00 = 197.011,00 PLN  

Słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy jedenaście 
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14. Wynik końcowy wyceny i wnioski. 
Określona w niniejszym operacie wartość rynkowa nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka gruntu nr 2946, 2790, 2791, 2926, 2934/2, 2934/3, 2970, 2745, 2958, 2762/2 i 2935/2 

położona w miejscowości Łąka, obręb nr 0002 Łąka, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski 

ziemski, województwo podkarpackie; dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/

00180889/6; określona na dzień 20.09.2021 r. wynosi łącznie:    197.011,00 PLN; słownie zło-
tych: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy jedenaście.  
Niniejsza wartość odpowiada przeciętnym cenom transakcyjnym podobnych nieruchomości 

uzyskiwanych na rynku lokalnym i jest najbardziej prawdopodobna do uzyskania w sprzedaży 

wolnorynkowej. Wartość ta mieści się w przedziale zmienności cen rynkowych nieruchomości 

podobnych ustalonym w trakcie analizy rynku. Nieruchomość niezabudowana rolna o różnym 

stanie zagospodarowania w peryferyjnej lokalizacji w stosunku do zabudowań, sprzyjające 

warunki dla prowadzenia gospodarki rolnej, dojazd do części działek drogami publicznymi 

polnymi oraz do trzech działek dojazd za pośrednictwem działek sąsiednich bez prawnie ure-

gulowanego dostępu do drogi publicznej. 

15. Klauzule i zastrzeżenia. 
1. Operat wykonano zgodnie z przepisami prawa przy wykorzystaniu metodyki określonej 

przez Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW). 

2. Operat może być wykorzystany wyłącznie do celu, w jakim został sporządzony. 

3. Stan techniczny wycenianego obiektu został określony tylko dla celów wyceny i nie jest 

ekspertyzą techniczną. 

4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, który-

ch nie można było stwierdzić w czasie wizji terenowej ani na podstawie dokumentów 

technicznych i prawnych. 

5. Szczegółowe dane na temat nieruchomości przyjętych do porównań znajdują się w po-

siadaniu Rzeczoznawcy Majątkowego i są do wglądu. 

6. Zgodnie z art 155 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 

1997 r. - tekst jednolity Dz.U.2020 r. z dnia 12 listopada 2020 poz. 1990: „Wykorzystane       

w operacie szacunkowym dane poświadczone przez rzeczoznawcę majątkowego mogą 

mieć formę wypisów i wyrysów z dokumentów lub rejestrów, o których mowa w ust. 1.” 

7. Obliczeń dokonano przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego NUMBERS 11.1. 

8. Oszacowana wartość jest wartością netto, bez podatku VAT. 

Sporządził: 

…………………………..……………… 

Załączniki 
1. Dokumentacja fotograficzna. 

2. Usytuowanie nieruchomości na mapie. 

3. Odpis z księgi wieczystej nr RZ1Z/00180889/6. 
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4. Wypis z rejestru gruntów. 

5. Kopia mapy ewidencyjnej. 
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Załącznik nr 1 
Dokumentacja fotograficzna. 

Działka nr 2946 

Działka nr 2790 

Działka nr 2791 

Firma Usługowa Krzysztof Telega, 35-317 Rzeszów, ul. Senatorska 173, NIP: 794-115-38-92, REGON: 180620728 
 tel. +48 667 976 672, e-mail. krzysztof.telega@onet.eu; www.nieruchomosciwycena.eu



26

Działka nr 2926 

Działka nr 2934/2 

Działka nr 2934/3 
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Działka nr 2970 

Działka nr 2745 

Działka nr 2958 
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Działka nr 2762/2 

Działka nr 2935/2 
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Załącznik nr 2 
Usytuowanie nieruchomości na mapie. 

Znakami „+” oznaczono poszczególne działki wchodzące w skład nieruchomości gruntowej.
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